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ما المقصود بالیوم اآلخر؟
.المقصود بالیوم اآلخر ھو یوم القیامة

 عد للیوم اآلخر؟نحو الیوم اآلخر ؟ ماذا نُ ما واجبنا
 فى الدنیا صالحة كانت أم فاسدة یحاسبنا علیھا هللا فى الدنیا نعمل بجد و إخالص و نعبد هللا كثیراً فأعمالنا

فمن عمل صالحاً دخل الجنة و من عمل شراً دخل النار.

 و بم رد هللا علیھ؟ماذا طلب سیدناإبراھیم من ربھ فى اآلیات ؟
 من ربھ أن یریھ كیف یحیى الموتى و رد هللا علیھ بقولھ " أو لم تؤمن ".طلب سیدنا إبراھیم

كیف وضح هللا تعالى لسیدنا إبراھیم كیفیة إحیاء الموتى؟
 أمر هللا سیدنا إبراھیم أن یأتى بأربعة من الطیر ثم یقطعھن قطعاً ثم یخلط ھذه القطع ثم یجعل على كل

تأتیھ سعیاً.ور المبعثرة فإذا بالطیورقف فى مكان بین الجبال و یدعو ھذه الطیجبل منھن جزءاً ثم ی

 َّد هللا تعالى سیدنا إبراھیم بھذه اآلیة؟لماذا زو
.لیقطع ألسنة الجاحدین الذین یشكون فى الحیاة بعد الموت و لیطمئن قلب سیدنا إبراھیم

المرادفالكلمةالمرادفالكلمة

كالمـًا وقوالً حدیثـًاال شك فیھال ریب فیھ

مسرعات سعیـًا قطعھنفصرھن

ال یفعل إال ما فیھ حكمةحكیمقوىعزیز

اإلیمان بالیوم اآلخر

﴾هللا ال إلھ إال ھو لیجمعنكم إلى یوم القیامة الریب فیھ ومن أصدق من هللا حدیثـًا ﴿-تعالى : –قال هللا 
سورة النساء

ِكْن لِیَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَْربََعةً َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َربِّ أَِرنِي َكْیَف تُحْ  یِي اْلَمْوتَٰى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَٰى َولَٰ
َ ِمَن الطَّْیِر فَُصْرھُنَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجَعْل َعلَٰى ُكلِّ َجبٍَل ِمْنھُنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُھنَّ یَأْتِینََك َسْعیًا  َعِزیٌز َواْعلَْم أَنَّ هللاَّ

َحِكیمٌ 

أسئلة المناقشة 
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ما واجبنا نحو الیوم اآلخر؟
 فیھ یكون البعث و الحساب و الثواب و العقاب و الجنة و النار.أن نؤمن بھ و بأنھ حق و

 . اذكر ثالثـًا من نعم هللا مبینــًا واجبك نحوھا
 . من نعم هللا على اإلنسان خلق الماء والھواء والنبات ، وواجبنا المحافظة علیھا وشكر هللا

 لماذا سأل سیدنا إبراھیم ربھ عن إحیاء الموتى ؟
ة الجاحدین الذین ینكرون الحیاة بعد الموت . لیقطع ألسن

) أمام العبارات اآلتیة :) أو  عالمة (ضع عالمة (

)(   (أ) البعث : موت الناس بعد حیاتھم فى الدنیا .
)(     ء : ھو الثواب  أو العقاب .  (ب) الجزا

(              )(جـ) الثواب یكون بدخول الجنة و العقاب یكون بدخول النار. 
(              )اآلخر ركن من أركان عقیدة المسلم  .  (د) اإلیمان بالیوم 

)(    (ھـ) الیوم اآلخر : ھو یوم القیامة.  
أكمل ما یأتى :

ى  یش ف لم یع ا ................" المس م أنھ ا                           ................و یعل زرع فیھ ق ی ى الطری ف
دنیا................سواء أكانت صالحة أم ................ ـ ثم تنتھى حیاتھ ال دة ................بـــ اة جدی دأ حی لیب

ى      ى    ................ف ا عل ب فیھ دخل   ................یحاس راً و ................فی ھ خی ان عمل إن ك
"  ................ إن كان عملھ   ................یدخل 

- أجب : 
) ماذا طلب سیدنا إبراھیم من ربھ ؟ و بماذا رد هللا علیھ؟أ(

..........................................................................................................
ھیم كیفیة إحیاء هللا للموتى ؟(ب) كیف وضح هللا لسیدنا إبرا

..........................................................................................................
(جـ)  لماذا أمد هللا تعالى سیدنا إبراھیم بھذه اآلیة ؟

..........................................................................................................
اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى : 

 ال شك ) –ال حیاة –معنى ( ال ریب ) : ............................ ( ال موت
 أطلقھن ) –قطعھن –معنى ( فصرھن ) : .......................... ( أحبسھن

تدریبات



3

–عز و جل - یقول هللا 

 تعالى  - یقول هللا -

المرادفالكلمةالمرادفالكلمة 
الفصلالحكمالرسلأولئك
وفقناوكلناكتب هللا المقدسةالكتاب
مبشًرابشیًراالدینالحق
لم یقیمواال یلبثوامنذًرانذیًرا

نؤمن بالرسل

ْلنَا بِ ﴿ ُؤَالِء فَقَْد َوكَّ ةَ فَإِْن یَْكفُْر بَِھا َھٰ ئَِك الَِّذیَن آتَْینَاھُُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ﴾َھا قَْوًما لَْیُسوا بَِھا بَِكافِِریَن أُولَٰ
سورة األنعام  

ٍة إِال َخال فِیَھا نَِذیرٌ  سورة فاطر﴾        ﴿ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشیًرا َونَِذیًرا َوإِْن ِمْن أُمَّ

ُسِل َوَال تَْستَْعِجْل لَھُْم َكأَنَّھُْم یَْوَم یََرْوَن َما یُوَعُدونَ  ْلبَثُوا إِالَّ لَْم یَ ﴿ فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
َساَعةً ِمْن نََھاٍر بََالٌغ فََھْل یُْھلَُك إِالَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن ﴾                          سورة األحقاف

البعث 
الجنة 
النار
اآلخر

دار النعیم فى اآلخرة 
إحیاء هللا الموتى یوم القیامة 

یوم القیامة 
دار العذاب فى اآلخرة 

محاسبة الناس على أعمالھم

)ب( ( أ )

ب ) صل بین كل كلمة فى العمود ( أ ) وما یناسبھا من العمود ( 
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لماذا نؤمن بالرسل ؟
الذین اختارھم هللا لھدایة الناس إلى طریق الحق و الخیر .ألنھم ھم
ما ھى صفات الرسل ؟
  الذكاء ) و رقة الشعور و صفاء –الفطنة و تتضمن ( الفھم –التبلیغ –األمانة –الصدق -شرف النسب

الذھن و رھافة الحس و صدقھ.
(أولو العزم ) من الرسل؟ما المقصود بـ
 ًعلى إیذاء قومھم ھم أكثر الرسل صبرا
ما أسماء أولى العزم من الرسل؟
  السالمعیسى " علیھم - موسى  -اھیم   إبر-نوح  -ھم " محمد
ماً علیھم؟مقدَّ - صلى هللا علیھ وسلم –لماذا كان النبى محمد
.ألن سیدنا محمداً أكثرھم تحمالً إلیذاء قومھ و لم یدعو علیھم
 للناس كافة ؟مدسیدنا محأرسل هللا لماذا
.ألنھ خاتم األنبیاء فال نبى بعده و أن آخر األدیان اإلسالم
ما واجب المسلم نحو جمیع الرسل؟
.أن یؤمن بھم جمیعاً دون تفرقة بینھم

أكمل
(أ) اختار هللا الرسل لـــ  ...................  الناس إلى الطریق  ....................

ھ مبشرین و.................... (ب) أنزل هللا رسل
(جـ) الرسل ھم أفضل ....................

(د) من صفات الرسل  .................  و  ................. و  ...............   و  ...............
ولى العزم من الرسل.اذكر أ

..........................................................................................................
بالرسل؟لماذا نؤمن 

..........................................................................................................
اذكر ثالثاً من صفات الرسل ؟

..........................................................................................................
رتب كلمات كل سطر و كون جملة مفیدة:

الضالل .- یحفظ  -من  -الرسل  - ) هللا  أ(
..........................................................................................................

بتبلیغھ أمر.-یكتم  - شیئاً  -الرسول  -ال  (ب) 
..........................................................................................................

مریم .-ابن  - عیسى  -السیدة  - ھو  -) سیدنا  (جـ
..........................................................................................................

تدریبات

أسئلة المناقشة 
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لم وصف ( أولو العزم )من الرسل بھذا الوصف ؟
..........................................................................................................

ات اآلتیة :) أمام العبار) أو  عالمة (ضع عالمة (
(     ). أرسلھ هللا إلى اإلنس و الجن-صلى هللا علیھ وسلم –(أ) سیدنا محمد 

)(    كانت إلى الناس كافة .-علیھ السالم - ب) رسالة سیدنا نوح(
(     )من أولى العزم من الرسل.  -علیھ السالم -سیدنا عیسى  (جـ) 

ما واجب المسلم نحو جمیع الرسل؟
..........................................................................................................

ھات معنى ( ال ریب فیھ ) : .......................   وما المقصود بـ ( فصرھن ) ؟ .......................
..................................................لماذا سأل إبراھیم ربھ عن إحیاء الموتى ؟ .....................

ال تحدھا حدود . وضح ذلك من خالل اآلیة الكریمة . –تعالى –قدرة هللا 
...........................................................................................................................

) أمام العبارات اآلتیة :) أو  عالمة (ضع عالمة (
من اإلیمان بالیوم اآلخر اإلحسان إلى الجار 

فى اآلخرة یحاسب اإلنسان على بعض أعمالھ 
اإلیمان بالیوم اآلخر واجب على كل مسلم 

عندما استدعى سیدنا إبراھیم الطیر لم یأت إلیھ 
من أولى العزم من الرسل سیدنا شعیب 

مالئكتھ من یؤھلھ للنبوة یختار هللا من 
سیدنا محمد خاتم األنبیاء والمرسلین 

أكمل
واجبنا نحن ............... أن نؤمن ................ اآلخر وبأنھ حق ، وفیھ یكون ................. والحساب و 

.................... والعقاب ، والجنة و .................. 
أكثر الرسل ................. على إیذاء ..................... وقد جاء .................. فى أولو العزم من الرسل ھم

القرآن الكریم . 

مراجعة عامة 

ِكْن لِیَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَْربََعةً َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َربِّ أَِرنِي َكْیَف تُْحیِي اْلَمْوتَٰى قَاَل أََولَمْ  تُْؤِمْن قَاَل بَلَٰى َولَٰ
َ َعِزیٌز ِمَن الطَّْیِر فَُصْرھُنَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجَعْل َعلَٰى ُكلِّ َجبٍَل ِمْنھُنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُھنَّ یَأْتِینََك َسْعیًا  َواْعلَْم أَنَّ هللاَّ

َحِكیمٌ 
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-تعالى : –قال هللا 
ْلنَا﴿ ُؤَالِء فَقَْد َوكَّ ةَ فَإِْن یَْكفُْر بَِھا َھٰ ئَِك الَِّذیَن آتَْینَاھُُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ﴾بَِھا قَْوًما لَْیُسوا بَِھا بَِكافِِریَن أُولَٰ

.....................................................................المقصود بـ ( أولئك ) فى اآلیة الكریمة 
.......................................................................سبحانھ وتعالى ؟ –لماذا اختارھم هللا 

..........................................................................................ماذا أنزل هللا علیھم ؟ 
.......................................................................ما واجب المسلم نحو ھؤالء الرسل ؟ 

الصدق واألمانة . فما أھمیة ھاتین الصفتین فى دعوة الرسل ؟ من الصفات الواجبة للرسل 
.....................................................................................................................
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 بدأ قولنا و أعمالنا بقولنا ( بسم هللا الرحمن الرحیم)؟نلماذا
 َّالحق و الخیر و نتجنب الشر.فنقول ذكراً كاً باسم هللا و ترنبدأ بقولنا " بسم هللا الرحمن الرحیم " تب
كیف یكون عملنا نافعاً لنا و للمجتمع؟
.یكون عملنا نافعاً لنا و للمجتمع إذا كان عمالً صالحاً مفیداً متقناً یخدم من یعمل كما یخدم المجتمع
  تعالى - قال -
بماذا تأمرنا اآلیة الكریمة ؟ و لماذا؟
صالة ثم نتفرق فى األرض و نزاول أعمالنا و ذلك لیبارك هللا لنا فى رزقنا و تأمرنا اآلیة بأن نؤدى ال

نفوز  بالخیر فى الدنیا و اآلخرة ، فقد رأى الرسول   أثر العمل بالزراعة على ید معاذ بن جبل فقال " 
ھاتان كفان یحبھما هللا و رسولھ".

:فسیرى هللا عملكم ورسولھ والمؤمنونوقل اعملواأمرنا هللا سبحانھ و تعالى بإتقان العمل فقال
( إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمالً أن یتقنھ )و یأمرنا الرسول   بإتقان العمل فیقول:  

المرادفالكلمةالمرادفالكلمة 
تفرقواانتشرواانتھتقضیت
اطلبواابتغواتفوزونتفلحون
فیخبركمفینبئكمسترجعونستردون

كم .. یحببكم هللاأتقنوا عمل

فإذا قضیت الصالة فانتشروا فى األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا كثیرا لعلكم تفلحون
١٠:    اآلیةالجمعةسورة

لمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشھادة فینبئكم بما كنتم وقل اعملوا فسیرى هللا عملكم ورسولھ وا
تعملون

105سورة التوبة: اآلیة    

( إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمالً أن یتقنھ )

أسئلة المناقشة 
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فإذا قضیت الصالة فانتشروا فى األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا كثیرا لعلكم تفلحون
: قال تعالى

..................نتشروا )( ا..................(أ) فسر معنى : ( قضیت الصالة )  
(ب) بماذا تأمرنا اآلیة الكریمة ؟

..............................................................................................................................
یقدر العمل ؟(جـ) ما دلیلك من اآلیة على أن الدین

..............................................................................................................................
على أن أسعى و لیس على إدراك النجاح ) (د) ( و

ما معنى العبارة السابقة ؟ بین من اآلیة ما یفید ھذا المعنى؟-
..............................................................................................................................

إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمالً أن یتقنھ    )( قال رسول هللا    
...............................................................................(أ) ما معنى ( یتقنھ )؟    .............

(ب) ما أثر إتقان العمل فى الفرد و المجتمع ؟
... .................. ................................................................. ..................

؟(جـ)إلى أى شىء یوجھنا الرسول الكریم 
................. .................. ....................................................... .................. .

(د) ھات من القرآن الكریم ما یحث على إتقان العمل .
............ ................................................ ............. .................. .................

أكمل ما یأتى :
(أ) العمل جزء من  ..................  هللا

(ب) كل مسلم مطالب أن یعمل      ..................        نافعاً لھ و لــــ .................. 

كفان یحبھما هللا و رسولھ ))اتان(( ھ
...................................ة ؟    ..............من قائل ھذه العبار)أ(
....... ........................ما الظروف التى قالھا فیھا ؟   ...........)ب(

ماذا یحدث إذا : 
(أ) قعد الناس عن العمل ؟

............... .................. ..................................................................................

(ب) عمل اإلنسان عمالً غیرنافع للمجتمع ؟
....... .................. ....................................................................................

...........................................................................؟(جـ) لَم یحاسب هللا الناس على أعمالھم

تدریبات



 ؟لماذا تھتم الدولة بالسیاحة
تھتم الدولة بالسیاحة لما لھا من آثار طیبة فى حیاتنا ألن السیاحة تؤدى إلى تشغیل كثیر من األیدى  العاملة 

كما أنھا تؤدى إلى زیادة الدخل القومى.

اذا قام محافظ القاھرة بمدینة حلوان ؟بم
 قام محافظ القاھرة بتجدید شامل لكثیر من األماكن السیاحیة و منھا الحدیقة

أین تقع مدینة حلوان  ؟ و ما المعالم السیاحیة بھا؟
 تقع مدینة حلوان جنوبى القاھرة و من معالمھا السیاحیة الحدیقة الیابانیة و متحف الشمع و العیون

بریتیة الك

ما شعور المعلم حین تأخر كمال؟
.حین تأخر كمال تعجب المعلم و انتظره فى قلق بالغ

ماذا قال المشرف لكمال عندما حضر متأخراً؟
 قال المشرف لكمال عندما حضر متأخراً فى لھجة عتاب : لماذا تأخرت ؟! لقد كنت قلقاً علیك ألنھ من

تتأخر.غیر المعقول أن تكون صاحب الفكرة ثم 

لماذا قبل المشرف عذره؟
.قبل الشرف عذره ألن تأخره كان لسبب خارج عن إرادتھ

تعالى-أن هللا ال یحب خلف الوعد . قال -:
 سبحانھ و تعالى –و یقول–

احترام المواعید

ربنا إنك جامع الناس لیوم ال ریب فیھ إن 
هللا ال یخلف المیعاد 

٩اآلیة : : آل عمرانسورة 

وعد هللا ال یخلف هللا وعده 
٦لروم: سورة ا

أسئلة المناقشة 
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 فى حدیثھ الشریف-صلى هللا علیھ وسلم -یقول الرسول   و

 سبحانھ و تعالى –و یقول–

أجب عما یأتى
.................. .................. ..................إلى أین كانت رحلة المدرسة؟

لماذا اختاروا ھذا المكان؟  .................. .................. ..................

. ..................لماذا تأخرت الرحلة عن موعدھا ؟  .................. .................

ما سبب تأخر كمال عن الحضور فى الموعد ؟ .................. .................. ..................

ھل اقتنع المشرف بعذر كمال ؟ و لماذا؟.................. .................. ..................

............. .................. ..................اذكر آیة استشھد بھا المعلم لیؤید قولھ......

).. ............إذا اؤتمن وثالث إذا حدث ............و إذا وعد...........: ( آیة المنافق قال رسول هللا

أ)أكمل الحدیث الشریف.

(حدث )   ..............               ..............فق )   (المنا.........  (آیة )     .....ب) ما معنى : 

.....................................................................جـ) إلى أى شئ یدعونا الحدیث الشریف؟

أكمل ما یأتى:

......................}{ ربنا إنك .................... الناس لیوم ال ریب فیھ .................: -تعالى–قال 

آیة المنافق ثالث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا اؤتمن خان

وھو الذى أنشأ جنات معروشات وغیر معـروشات والنخل والزرع مختلفا أكلھ والزیتون والرمان متشابھا 
وغیر متشابھ كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقھ یوم حصاده وال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین   

١٤١اآلیة: األنعام: سورة 

تدریبات
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ماذا یقول الحجاج بعد دخول مكة ؟
 یقول الحجاج : " اللھم إن ھذا الحرم حرمك و البلد بلدك و األمن أمنك ، و العبد عبدك ، اللھم إن ھذا

حرمك و حرم رسولك فحرم لحمى و دمى و عظمى على النار."

ما معنى الحج ؟
 للطواف بالبیت الحرام و الوقوف بعرفة و ھو ركن من أركان اإلسالم الخمسة.الحج ھو : قصد مكة

:-تعالى-* یقول هللا

متى موعد الحج؟ و على من یجب الحج؟
 الحج لھ وقت خاص و ھو فى شھر ذى الحجة الیوم التاسع و الحج فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر

علیھ یملك ما یزید عن حاجتھ.

ل الحج؟ما أھم أعما

ما آداب اإلحرام ؟ و ما معنى اإلحرام ؟
: اإلحرام : ھو النیة العملیة لدخول الحج ، و آداب اإلحرام ھى

ظافر و الشعر و االستحمام و الوضوء.النظافة : و ذلك بقص األ
تجرد الرجال من الثیاب المخیطة و لف ثوبى اإلحرام على الجسم .

تحرم المرأة لكنھا تلبس الثیاب المخیطة العادیة .
یلبى الحجاج فیقولون :

" لبیك اللھم لبیك ، لبیك ال شریك لك لبیك ، إن الحمد و النعمة ل و الملك ال شریك لك."

 كیف یطوف الحجاج حول الكعبة ؟
 الطواف حول الكعبة سبعة أشواط : یبدأ كل شوط من الحجر األسود بحیث تكون الكعبة على یسار من

یطوف.

اإلحرامالنیة
السعى بین الصفا و المروة سبع أشواطالطواف حول الكعبة سبع أشواط

طواف الوداعرمى الجمارالوقوف بعرفة

حج البیت

وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال
)97سورة آل عمران ( اآلیة /

المناقشة أسئلة
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لماذا نسعى بین الصفا و المروة ؟
 نسعى بین الصفا والمروة سبع مرات أسوة بالسیدة (ھاجر) أم إسماعیل علیھما السالم و ھذا السعى یكون

الطواف حول الكعبة .بعد 

ما أھم ركن من أركان الحج ؟
 الحج عرفة " و الوقوف بعرفة یكون فى أى وقت من ظھر أركان الحج  الوقوف بعرفة لقولھ أھم "

الیوم التاسع من ذى الحجة إلى فجر الیوم العاشر منھ و ھو یوم عید األضحى.

كیف یرمى الحاج الجمار؟
رمى كل حصاة كأنھ یطرد الشیطان .یرفع الحاج  یده مكبراً عند

ما طواف اإلفاضة ؟
.ھو ركن من أركان الحج و ھو سبعة أشواط و یكون بعد رمى الجمار

متى یكون طواف الوداع ؟
 یتم قبل مغادرة الحاج مكة فیطوف  طواف الوداع مودعاً البیت الحرام داعیاً هللا أن یوفقھ فى حیاتھ و

یرضى عنھ.

فى الحج ؟یارة قبر الرسولما الحكم فى ز
 فھى لیست فرضاً و لیست من مناسك الحج و لكنھا -صلى هللا علیھ وسلم –زیارة قبر النبى

( من حج و لم یزرنى فقد جفانى )الرسول الكریم :مستحبة فقد قال 

 ما جزاء الحج المقبول ؟
. الحج المقبول ثوابھ الجنة

. اذكر بعض أسماء البیت الحرام
  البنیة –البیت العتیق –ناذر –قادس من التقدیس –المسجد الحرام –البیت الحرام –بكة -الكعبة–

الدوار .
ماذا یستفید المسلمون من الحج ؟
. آداء ركن من أركان اإلسالم الخمسة فینالون رضا هللا

التعارف بین المسلمین .
تبادل المنافع بالتجارة .
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أكمل ما یأتى : 
....  و الحج ركن من أركان   .............و الوقوف   ......... .......للطواف بــــ ....أ) الحج  قصد   ........

................  ................................ب) من آداب اإلحرام   
ن   ................  أشواط و یبدأ الحاج كل شوط من   ................جـ) الطواف بالكعبة یكو

حول الكعبة ................ بعد ................ود) یكون السعى بین     ................
لك و...........و .............لك لبیك ، إنَّ  .....لبیك ،  لبیك ال   ..........ھـ) یلبى الحاج فیقول : " لبیك  .

لك "................ال................
:رتب أعمال الحج اآلتیة ترتیباً صحیحاً 

(        )الطواف حول الكعبة  -طواف اإلفاضة-

(       )السعى بین الصفا و المروة -اإلحرام -

(       )الوقوف بعرفة -النیة -

حكمك على التصرفات اآلتیة :ما 
............. .............أ) حج بیت هللا  و ترك السعى بین الصفا و المروة 

............. .............ب) حج و لم یطف طواف الوداع 
............. .............جـ) حج و لم یزر قبر الرسول  

............. .............د) حج و لم یقف بعرفة 
............. .............ھـ) حجت سیدة بمالبسھا العادیة 

على من  یجب الحج؟ و كم مرة یحج ؟............. ............. .............
     كیف یحرم الرجل  ؟ و كیف تحرم المرأة ؟............. ............. .............
                  لماذا نسعى بین الصفا و المروة ؟............. ............. .............
یكون الوقوف بعرفة ؟                        متى............. ............. .............
متى یكون طواف اإلفاضة ؟............. ............. ............
ما الفرق بین طواف اإلفاضة و طواف الوداع  ؟........... .......................... ..
ماذا یستفید المسلمون من الحج ؟............. ............. .............

) أمام العبارات اآلتیة :) أو  عالمة (ضع عالمة (
)(          أ) من أعمال الحج اإلحرام و الطواف . 

)(              صح الحج .        حتى یالبد من زیارة قبر النبىب) 
)(            ج .                        جـ) طواف الوداع من شروط صحة الح

)(          حج .                           د) الوقوف بعرفة ركن من أركان ال
)(           ھـ) النظافة من آداب اإلحرام .            

)  (       و) السعى یبدأ من المروة إلى الصفا.           

تدریبات
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متى كانت غزوة أحد  ؟ و ما أھم أسبابھا ؟
بعد عام من غزوة بدر أى فى السنة الثالثة من الھجرة ، و أھم أسباب (غزوة أحد ) : كانت غزوة أحد

مقاتل).٣٠٠٠أن زعماء قریش قد اجتمعوا على ضرورة األخذ بثأر قتالھم فى غزوة "بدر" (

 ؟عندما استشارھم الرسول  فى قتال قریشماذا كان رأى الشیوخ
قاة الكفار.كان رأى الشیوخ البقاء فى المدینة لمال

ماذا كان رأى الشباب عندما استشارھم الرسول   فى قتال قریش ؟
. كان رأى الشباب الخروج من المدینة لمالقاة الكفار خارجھا

عالم یدل أخذ الرسول  رأى المشایخ و الشباب و مشاوراتھم؟
یدل ذلك على أن الرسول  ضرب المثل األعلى فى الشورى

الرسول؟ و لماذا ؟ما الرأى الذى أخذ بھ
سلمین جبنوا.شباب حتى ال یظن المشركون أن المأخذ الرسول   برأى ال

كم عدد الرماة الذین كانوا على جبل أحد ؟ و بماذا أمرھم الرسول ؟
 جعل الرسول على جبل أحد خمسین رامیاً لكى یحموا ظھور المسلمین و أمرھم بعدم ترك مكانھم

.مھما یكن من نصر أو ھزیمة 

لماذا ضاع النصر من المسلمین فى غزوة أحد ؟
 الرسول   و نزلوا عن جبل أحد.ألن بعض الرماة خالفوا أوامر

ما موقف خالد بن الولید فى غزوة أحد ؟ و عالم یدل ذلك ؟
 أنھ عندما رأى الجبل خالیاً من رماة المسلمین استدار بجیش المشركین و ھجم على المسلمین فانھزم

كقائد عظیم فى المعارك .و ضاع النصر و یدل ذلك على ذكاء خالد بن الولید المسلمون

كیف حاول المشركون إضعاف حماس المسلمین ؟
. أشاعوا أن الرسول  قد قتل

.  اذكر بعض من دافعوا عن الرسول
. السیدة  " نسیبة بنت كعب " ، عبد الرحمن بن عوف

وة أحد؟اذكر أسماء بعض شھداء المسلمین فى غز
"أنس بن النضر " ،" مصعب بن عمیر "،" عبد هللا بن جبیر "حمزة بن عبد المطلب "عم الرسول ،

غزوة أحد
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أكمل ما یأتى :
أ) وقعت غزوة أحد بعد   .............     من غزوة بدر .

ب) بلغ جیش الكفار فى غزوة أحد   .............       مقاتل و ساروا نحو   .............
.......................، و كان رأى الشباب   ..............) كان رأى الشیوخ فى غزوة أحد  .............جـ

المسلمین.........................رامیاً لكى د) جعل الرسول   على الجبل   .............

ھـ) نزل الرماة من أماكنھم لــــ .............
و ذلك لـــ  .............   المسلمین . أن الرسول    قد   .............و) أشاع المشركون 

) أمام العبارات اآلتیة :) أو  عالمة (ضع عالمة (
(                )استشار اصحابھ فى أمر غزوة أحد.         أ) الرسول 

ین فى غزوة أحد .                 (                )ب) خالد بن الولید كان قائداً لجیش المسلم
(                )المسلمین .              جـ) الرماة تركوا أماكنھم عندما الح النصر لجیش

أین وقعت غزوة أحد ؟ و لماذا ؟
 .............      .............      .............      .............      .............      .............

لماذا خرج الرسول      لمالقاة الكفار ؟ و عالم یدل ذلك ؟
      .............      .............      .............      .............      .............      .............

من المسلمین فى أحد ؟ما السبب الرئیسى لضیاع النصر
  .............      .............      .............      .............      .............      .............

أكمل الجدول التالى : 
غزوة أحدغزوة بدروجھ المقارنة

حدوثھاوقت

اــــــــــــــــــــسببھ

اـــــــــئجھاــــــــنت

تخیر الصحیح مما بین القوسین :
الشباب و الشیوخ )-الشیوخ  -( الشباب  .........             أ)  فى غزوة أحد استشار الرسول     ....

الشباب و الشیوخ) –الشیوخ –( الشباب ....        ب) فى غزوة أحد استجاب الرسول لرأى    .....
الخندق )- أحد  -( بدر  فى  .........ماء قریش على األخد بثأر قتالھمجـ) اجتمع  زع

سبعین )-ستین  -( خمسین  د) كان عدد رماة المسلمین فوق جبل أحد ..........       
)٥٠٠٠- ٤٠٠٠-٣٠٠٠( ھـ) كان عدد جیش الكفار   .........   مقاتل  .     

تدریبات
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-تعالى  –قال هللا 

اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : 
هللا و الرسول )-الرسول   - ( هللا  ات ................أ) الرحمة صفة من صف

بق ) جمیع ما س-نحفظھ و نعمل بھ  -( نفھمھ و نتدبر معانیھ  .جب علینا أن    .......ب) القرآن الكریم ی
وضح ذلك مع ذكر أمثلة .-للرحمة آثار طیبة فى حیاة الناس  

..........................................................................................................................
) أمام العبارات اآلتیة :) أو  عالمة (ضع عالمة (

(                )اإلنسان بنعم محدودة.                    أ) أنعم هللا على 
ب) خلق هللا األرض لإلنسان لتعمیرھا.                                               (                )

(                )جـ) من آالء هللا السمع و البصر.                                    
صل ( أ) بما یناسبھ فى (ب) فیما یأتى :

(ب)(أ)
نورأ) خلق هللا اإلنسان من 

صلصالب) خلق هللا المالئكة من 
ماءجـ) خلق هللا الجان من 

نار

أكمل مكان النقط فیما یأتى :
أ) معنى [ اآلنام ] : ..................
ب) البرزخ ھو :   ..................

جـ) المقصود بـــ(الثقالن ) : ..................
-تعالى –قال هللا 

والنجم والشجر يسجدانالشمس والقمر بحسبان  

..................................................................أ) ماذا فى الشمس و القمر من دالئل قدرة هللا ؟
ب) ما المقصود بكل من : 

[الشجر] :             .............      [ النجم ] :                .............           

فبأى آالء ربكما تكذبان–تعالى -أو تقرأ قولھ  جـ) عندما تسمع 

.................................................................................................ماذا تقول ؟

الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان
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نموذج للمرأة المسلمة

السیدة 

المؤمنین ( رضى هللا عنھا )مّ أ
د محمد صقرتألیف : أحم
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أم المؤمنین والجھر بالدعوة

- : الفكر
. السیدة خدیجة أول من أدى العبادات مع الرسول الكریم
 . أراد هللا للسیدة خدیجة أن تكون أّمـا للمؤمنین
. كانت السیدة خدیجة خیر معین للرسول على الجھر بالدعوة
. أبو لھب وامرأتھ یتزعمان الحرب على الرسول
كفار یسیئون إلى السیدة خدیجة .ال
. بدء الدعوة إلى اإلسالم سًرا ثم جھًرا بین الناس جمیعـًا

المرادفالكلمةالمرادفالكلمةالمرادفالكلمة
الموجعةالالذعةمھتمةعابئةتتابعتوالى
یشكیرتابإعطاءإیتاءفاحشبذئ

اھتزتارتجتیدبرونیكیدونیؤمنونیعتنقون
لینرطبنزلتاتحدرتاھزةرجة
أحزنكأھمكاقتربتدنتطریقاسبیال
عكرنغصخّوف من العاقبةانذراإلعالنالجھر
یتركیخذلظھربدایشملیعم

عازمونمصرونوجھھمحیاهظاھرةبادیة
لیفمسدأھلمعشرھالكاتبا

الباطنالطویةالطویلةالسلیطةیربطیكمم
ین األسود العفنالطحمأفرقباعد
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 كیف تلقت السیدة خدیجة تعالیم اإلسالم وعملت بھا ؟
 كانت تسمعھا وتذیعھا بین مْن یودھا من النساء ؛ وتعلمت الوضوء أول من تعلم ، وصلت مع الرسول

أول من صلى ، وخرجت معھ إلى الكعبة ، تصلى خلفھ أمام الناس .
مْن الذین انتشرت بینھم تعالیم اإلسالم ؟
. بدأت تعالیم اإلسالم تنتشر بین ذوى العقول السلیمة ، والقلوب الخیرة ، والنفوس الصافیة
آمن برسالة اإلسالم بعض كبراء مكة وكثیر من الضعفاء والمستعبدین فلماذا ؟
ل .ألنھم وجدوا في ھذا الدین منقذا لھم مما یالقون من الظلم والذ
بم یأمرنا الدین اإلسالمي وعن أي شئ ینھانا ؟
. یأمرنا بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربى . وینھانا عن الفحشاء والمنكر والبغي
ماذا فعل رؤساء مكة لمن اعتنقوا الدین اإلسالمي ؟
. أخذوا یكیدون لھم كیدا بالغ العنف وعذبوھم بأقسى ألوان العذاب
مشكلة المضطھدین الذین آمنوا برسالة سیدنا محمد ؟كیف حلت السیدة خدیجة
. مدت ھؤالء الضعفاء بمالھا وغمرتھم بحنانھا وتبرعت بمالھا لتعتق العبید منھم
عالم استقر رأى الرسول صلى هللا علیھ وسلم لدعوة أھلھ إلى اإلسالم ؟
یعرض علیھم اإلسالم .استقر على أن تصنع لھم خدیجة طعاما في بیتھا ثم یدعوھم الرسول إلیھ و
ماذا حدث من عشیرة سیدنا محمد عندما دعاھم إلى دین اإلسالم ؟
. لم یحتملوا أن یسمعوا ھذا الكالم وخرجوا غاضبین ساخطین
ماذا فعل (عبد العزى) عم الرسول عندما دعا محمد الناس إلى اإلسالم من فوق جبل الصفا ؟
 ألھذا جمعتنا وأقلقت راحتنا وأضعت وقتنا . صاح في غضب شدید قائال : تبا لك یامحمد

" تبا لك یامحمد ألھذا جمعتنا "
من قائل ھذه العبارة ؟ ولمن قالھا ؟ وما مناسبتھا ؟
 قائل ھذه العبارة ( أبو لھب ) عم الرسول صلى هللا علیھ وسلم . وقالھا للرسول صلى هللا علیھ وسلم

جبل الصفا عندما دعا محمد الناس إلى اإلسالم من فوق
أثر كالم (أبو لھب ) على المجتمعین المستمعین لھذا الكالم ؟ما
. نظروا إلى عبد العزى بغضب وعتاب شدید وتمنوا لو أن محمدا سدد إلیھ ضربة أخرست لسانھ
ماذا فعل ( عبد العزى ) وزوجتھ( أم جمیل)  لینتقما من محمد وخدیجة ؟
أوالدھما ( عتبة وعتیبة ) أن یطلقا ( رقیة وأم كلثوم) بنات ( أم جمیلأمر ( عبد العزى ) وزوجتھ (

الرسول صلى هللا علیھ وسلم
 ماذا قالت السیدة خدیجة عندما علمت بطالق ابنتیھا ؟
 الذي أزال عنا شرا كبیرا ورحمنا رحمة واسعة .،قالت الحمد 
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في مواجھة الحصار

- : الفكر
. المسلمون األوائل یتعرضون للتعذیب
. المسلمون یقابلون التعذیب بالصبر
. ھجرة المسلمین األوائل إلى الحبشة
. ملك الحبشة ملٌك عادل
. حصار كفار مكة للرسول وأصحابھ وأھلھ وصمودھم
. حكیم بن حزام یساعد الرسول والمسلمین فى حصارھم
. استمرار حصار الرسول ثالث سنوات
الشدائد تظھر معادن الناس .

المرادفالكلمةالمرادفالكلمةالمرادفالكلمة
عظةعبرةتتقطعتتمیزمستمرماض
الھروبالفرارالعبیداألرقاءالتعذیبالتنكیل
المتجمعةالمحتشدةعورتھسوأتھیقطعیمزق
االنتصارالظفرتخفف عنھتواسیھإرادةعزم

فّضلأثرتضیعتفوتتحررھمتعتقھم
اللقاءالتالقىفرحت فرحـًا شدیًداربتفطسمحأذن

تحالفواتعاھدواالطعامالقوتسرورھاطربھا
یحبیودانتھىنفذالمتوعدةالكاشرة
مخوفامحذرازادطغىالمصیبةالمحنة
أكشفأفرجالموتالھالكمصیبتھمكربھم
وعاء السھمالجعبةرعشةرعدةیؤدوایفوا
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ر القضاء على أتباع محمد صلى هللا علیھ وسلم ؟لماذا قرر الكفا
. لیكونوا عبرة لمن یفكر في دخول ھذا الدین , وال یجد محمد حولھ أنصارا
اذكر بعض صور تعذیب الكفار للمسلمین ؟

ـ منھم من یلقونھ في الشمس المحرقة ویوضع فوق صدره حجر ملتھب .
شراب .ـ ومنھم من یقذف بھ في حجرة مظلمة بال طعام وال

ـ ومنھم من یشق بطنھ بعمد من حدید .
وضح ذلك ؟  عرض الكفار لھم باألذى والتعذیب كان للسیدة خدیجة مواقف عظیمة مع المسلمین حینما ت

ـ كانت تمسح بیدھا جرح المجروح تواسیھ وتشجعھ وتبشره بالنصر .
ـ فتحت خزائنھا على مصارعھا یأخذون منھا ما یشاءون . 

الرسول للمسلمین بالھجرة إلى الحبشة ؟لماذا أذن
ـ الشتداد تعذیب الكفار للمسلمین .

ـ ألن بھا ملكا عاقال رحیما .
ما أثر إذن الرسول للمسلمین بالھجرة إلى الحبشة على السیدة خدیجة ؟
 فرحت فرحا شدیدا وأسرعت تعاون المھاجرین على التجھز للسفر وتقدم لھم ما یساعدھم على الرحیل

قوي صدورھم .وت

" بارك هللا فیك یا عثمان وبارك في رقیة وكتب لكما السالمة "
من قائل ھذه العبارة ؟ وما مناسبتھا ؟
ان ورقیة على الھجرة إلى الحبشة قائل العبارة " السیدة خدیجة " رضي هللا عنھا عندما علمت بعزم عثم
؟عالم اتفق المشركون على رسول هللا والمسلمین ؟ ولماذا
 اتفقوا على أن یحاصروا المسلمین والرسول في مكان ویمنعوا عنھم الطعام والشراب حتى یتركوا محمدا

ویتخلوا عن دین اإلسالم .
ماذا تضمنت الصحیفة التي كتبھا الكفار ؟
" تعاھد الكفار في الصحیفة على بني ھاشم وبني عبد المطلب ومن یتبعونھم "

منھم شیئا أو یخالطوھم أو یشاركوھم أو یصاھروھم وأن یكونوا یدا واحدة علیھم أال یبیعوھم شیئا أو یبتاعوا
وعلى من یعطف علیھم ویدافع عنھم .

لماذا علقت الصحیفة على أستار الكعبة ؟
.  تأكیدا لعظمتھا وضمانا الحترامھا والعمل بھا
ماذا كان موقف ( بني ھاشم ) و( بني عبد المطلب ) من ھذه الصحیفة ؟
رروا أن یتحدوا ویصمدوا وأال یتركوا ( محمدا ) ولو ماتوا جوعا وعطشا المسلمون منھم وغیر ق

المسلمین .
كان المشركون ال یریدون أن تدخل السیدة خدیجة الشعب مع الرسول والمسلمین فلماذا ؟
. خوفا من تدبیرھا حیث أنھم الیشكون في أنھا ستفسد عملھم كلھ وھى داخل الحصار
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حكیم بن حزام " توصیلھ لبعض الطعام إلى المحاصرین في الشعب ؟بم علل "
. قال إنھ دین  كان علیھ لخالتھ خدیجة
ما المدة التي استمر فیھا حصار المشركین للمسلمین ؟ وما أثر ذلك على خدیجة ؟
ذلك مع استمر الحصار ثالث سنوات . زادھا الحصار قوة وعزما وجعلھا تفكر فیما سیصنعھ الكفار بعد

الرسول صلى هللا علیھ وسلم .
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وفاة أبى طالب

:الفكر
 . انتھاء الحصار وخروج المسلمین منھ سالمین
 . دخول الكثیر من أھل مكة فى اإلسالم
 . األزمات والشدائد تزید المخلصین إیمانا وصالبة
. مساندة أسرة السیدة خدیجة لمحمد رسول هللا
الب عم الرسول أكبر مساند ومؤازر للرسول .أبو ط
 . عدم إعالن أبى طالب إسالمھ

المرادفالكلمةالمرادفالكلمةالمرادفالكلمة
یتلوھایرتلھاتترددتتجاوبازدحمتماجت 
لم تبق منھ شیئاأتت علیھمختفیانقابعانسھلةرخیمة
قطعنافصلناتنصحتشیرالقلقاألرق
شدةحدةصلةسبببھقرانسب
یشملیعمأردتمشئتمدلیلبرھان
اشتد غضبھاستشاطالمرضالداءمرتشعامرتعدا
نزلألمالمضعفةالموھنةیقاسىیعانى
یحبونیشتھونسھلھونیتعبیضنى

شعرأحسضاقانقبضاتسعتانفرجت
مالمحقسماتمحذرةمنذرةسقطانھد

ھربفكاكھاشدائدغمارھاالقوىالمحكم
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لماذا أسرعت صدیقات خدیجة إلى منزلھا ؟
ویدخلن السرور على قلبھا .،لتھنئتھا بسالمة العودة 

لماذا كان أبو لھب وامرأتھ في حزن وألم ؟
ـ ألنھما كانا ینظران إلى المؤمنین والمؤمنات  وھم یدخلون دار خدیجة جماعات جماعات .

في دار خدیجة .ـ لعودة آیات القرآن تتلى
لماذا انطلق أبو لھب إلى منتدى قریش ؟

لیشجعھم على قتل محمد ابن أخیھ .
 لماذا كان الرسول یعرض نفسھ على القبائل ؟

لیدعوھم إلى الدخول في دین اإلسالم .
لماذا كان ( أبو لھب ) یرید أن تبدأ قریش بقتل ( السیدة خدیجة )  ؟

ده  , وألن بعضا من قومھا اعتنقوا اإلسالم والبعض اآلخر في طریقھ إلى الدخول ألنھا تساعد محمدا كثیر وتسان
فیھ .
لماذا ذھب الكفار إلى دار ( أبي طالب ) ؟ وماذا كانت النتیجة ؟

ذھب الكفار إلى دار( أبي طالب ) لیقنع محمدا بالعدول عن رأیھ أو یترك محمدا لھم وال یدافع عنھ .  وكانت 
یصلوا إلى حال یرضیھم  .النتیجة أنھم لم

لماذا كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم حزینا على مرض عمھ ( أبي طالب ) ؟
ألنھ كان یعرف أن الكفار ینتظرون وفاة عمھ ؛ لیصبوا علیھ العذاب الشدید ویؤذونھ أشد اإلیذاء .

بم أحس الرسول صلى هللا علیھ وسلم حین سمع بوفاة عمھ ( أبي طالب ) ؟
صدر الرسول صلى هللا علیھ وسلم , وقد أحس بأن ركنا كبیرا من حصنھ قد انھد ، وأسرع بالذھاب إلى انقبض

عمھ الذي رباه وناصره لیلقي علیھ النظرة األخیرة .   
لماذا كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یدعو هللا أن یمد في عمر السیدة خدیجة ویبارك في حیاتھا ؟

وھو یعم الدنیا كلھا .حتى ترى دین اإلسالم 
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سىأوداع و
- : الفكر
. اإلسالم یقوى العالقة الزوجیة ویزید المودة والرحمة
. مساندة السیدة خدیجة لدینھا رغم مرضھا
. الرسول مثال للوفاء لزوجھ
. وفاة السیدة خدیجة یزید االبتالء والمحن
 . حزن الرسول والمسلمین

المرادفالكلمةالمرادفلكلمةاالمرادفالكلمة
یدقینبضالعلمالیقینأولریعان
األقواسالقسىمجاوزة الحدودالطغیانتزیلتمحو
أصابھااعتراھاضعففتورتجھزتعد
ساعدھاعاونھاتمكثتلبثسرىدب

نامترقدتوصلبلغالقیامالنھوض
قدراقسطاصحیحةبارئةالسریعالعاجل
أكثرأجزلرقابحورنتعبعناء
قریبدانىناضجیانعأحیطتحفت

تتقربتتوسلأسفحسرةالثمارالقطوف
دائممقیمعودةرجعةآخر اللیلالسحر
مكانھمضجعةباطنھجوفھالبكاءالنحیب
المتوعدینالمتنمرینمریضسقیمخافضناكس
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هللا علیھ وسلم في مواجھة إیذاء الكفار لھ ؟ماذا فعلت السیدة خدیجة لكي تساعد الرسول صلى
زاد نشاطھا فیما تقوم بھ من معاونتھ , ومواساتھ , وتثبیت فؤاده برقیق القول وطیب الكالم
لماذا كانت السیدة خدیجة ترجو هللا أن یطول عمرھا ؟
فر والطغیان .حتى ترى نصر هللا , وتشاھد الشمس الكبیرة وھى تضئ جوانب الدنیا , وتمحو ظالم الك
بما أحست السیدة خدیجة وھى جالسة مع رسول هللا ذات لیلة ؟
. أحست برعدة شدیدة تسري في جسدھا , وشعرت بفتور اعتراھا

" ماذا بك یا خدیجة ؟ ما ھذا الذي لمست وذلك الذي سمعت ؟ "
من قائل ھذه العبارة ؟ ولمن قالھا ؟ وما مناسبتھا ؟
وقالھا للسیدة خدیجة عندما مد یده وجس كف السیدة ،صلى هللا علیھ وسلم قائل العبارة ھو الرسول

وشعر ما في جسمھا من حرارة .،خدیجة 
قالت السیدة خدیجة للرسول صلى هللا علیھ وسلم " ماذا أعد ربي یارسول هللا " ؟

ھل تقبلني هللا ورضي عني ؟ فبما رد علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ؟
لھا : رضي هللا عنك یا خدیجة وأعد لك قصورا عالیة في جنات عدن تجري من تحتھا األنھار , بنیت لك من قال 

لؤلؤ وحفت بالورد والریاحین , وأطلت على یانع الثمر وداني القطوف , أكلھا دائم 
حمد ؟ماذا كانت تقول السیدة خدیجة للرسول صلى هللا علیھ وسلم كلما تذكرت المشركین وأذاھم لم
 كانت تقول بصوت خفیض متقطع : سینصرك هللا یارسول هللا , لن یطفئوا نور هللا , ولن یترك هللا نوره

ألفواھھم , بل سیتمھ ولو كره الكافرون .
توفیت في وقت السحر .متى توفیت السیدة خدیجة ؟
 أین دفنت السیدة خدیجة ؟
ن مكة , في مكان یسمى الحجون .في مقابر قریش في الركن الشمالي الشرقي م
كیف خرج الرسول صلى هللا علیھ وسلم من القبر بعدما دفن السیدة خدیجة ؟
خرج من القبر ناكس الرأس دامع العینین محزون الفؤاد , ووقف یتقبل العزاء في خدیجة أم المؤمنین ؟
بما شعر الرسول صلى هللا علیھ وسلم بعد وفاة السیدة خدیجة ؟
البیت وجلس سقیما , شدید األسى ,یحس بالفراغ الشاسع الذي تركتھ السیدة خدیجة رضي هللا عاد إلى

عنھا . ویرتقب ما سیصنع المشركون بعدما انھدم الركن الركین الذي كان یعتمد بعد هللا علیھ في جھاد 
ھؤالء المشركین .
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ذكریات ووفاء

- : الفكر
. ازدیاد أذى الكفار للنبى وأصحابھ
قاد الرسول للسیدة خدیجة وشعوره بالوحدة .افت
. السیدة فاطمة تقوم بدور أمھا

المرادفالكلمةالمرادفالكلمةالمرادفالكلمة
زادفاضخیرھابرھاخوفوحشة
حزنھھمھظھربداالحزناألسى
ینتھزیغتنمفازغنممتذكرةذاكرة

یحسنیبرعبیدھاموالیھا

 المشركین من وفاة السیدة خدیجة ؟ماذا كان موقف
 وقال بعضھم لبعض : لم یبق أمامكم أبو طالب وال خدیجة ! ،فرحوا لموتھا فرحا شدیدا
 أثر ذلك على الرسول ؟علیھ وسلم بعد وفاة السیدة خدیجة؟وماماذا فعل المشركون بالرسول صلى هللا
 فعاد إلى البیت حزینا ،ألقوا التراب على رأسھ ثم ،اعترضھ سفھاؤھم یؤذونھ بالسباب والشتائم البذیئة

حین كانت تقابلھ في مثل ھذا العدوان فتزیل ھمھ .،یذكر السیدة خدیجة وابتسامتھا العذبة 
من الذي حل محل السیدة خدیجة في التخفیف عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم ؟
. ابنتھ فاطمة
ى رأسھ التراب ؟ماذا فعلت فاطمة عندما عاد الرسول حزینا وعل
 فاشتد التأثر بالرسول ،باكیة , ذاكرة أمھا وما كانت تصنعھ ،أسرعت إلیھ وغسلت التراب عن رأسھ،

وبكى ودعا للسیدة خدیجة رضي هللا عنھا .
كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یحب ابنتھ رقیة حبا شدیدا فما السر في ذلك ؟
 یذكره بھا جمالھا , وإشاراتھا , وألفاظھا ,وبسمتھا الرقیقة وعقلھا ألنھا كانت كبیرة الشبھ بأمھا خدیجة ,

الكبیر فیدعوھا ویطیل النظر إلیھا ویطیل االستماع إلى حدیثھا .
بما شعر الرسول صلى هللا علیھ وسلم وھو یدفن رقیة ؟
 ویدفن زوجتھ خدیجة الوفیة .،شعر بأنھ یدفن ابنتھ رقیھ
اذكر بعض المواقف التي تدل على ذلك ؟یا للسیدة(خدیجة)بعد موتھا.لم وفظل النبي صلى هللا علیھ وس

،إذا غنم تذكر السید خدیجةدة خدیجة ویثني علیھا ویدعو لھا إال ویذكر السی،كان ال یخرج من البیت 
ویبر ویصل صدیقاتھا نكان یعطي موالیھا لھا بعضا من جمیلھا یعطیھا ویر ف،وود لو كانت حاضرة 

وكان إذا ذبح الشاه یقول : أرسلوا إلى صدیقات خدیجة فإني أحب حبیباتھا .،ھا حبیبات



28

مراجعة عامة

) أمام العبارة الخطأ فیما یلى : ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (    ضع عالمة (   
 (        )        كلما تقدمت السن بالسیدة خدیجة زاد تعلق الرسول بھا
ل أصاب السیدة خدیجة باإلحباط       (        ) إیذاء المشركین للرسو
 (       )       أتمت السیدة خدیجة الخامسة والستین وقلبھا مازال شابا
(       )             أعّد هللا للسیدة خدیجة جزاء ما قدمت جزاء عظیما

ى الكفر ولن یستجیبوا لھذا أرأیت ھؤالء القوم الغالظ األكباد ؟ إنھم مصرون عل!(( أرأیت یا خدیجة ؟ 
وكیف یستجیبون لھ ، وھم یرون أنھم أرفع من الناس ؟ ))!الدین أبًدا 

 أرفع الناس ) . –ھات : معنى ( مصرون على الكفر
.......................................................................................................................

.................................................................................. بم أخبر النبى السیدة خدیجة ؟
ا على ما أخبرھا بھ ؟  وبم علل ما أخبر بھ ؟ ماذا قالت السیدة خدیجة للنبى رّدً
....................................................................................................................

 : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ، وضع خطّـا تحتھا
   أم جمیل ) –عائشة –( خدیجة أول من آمن من النساء برسالة سیدنا محمد
 ................. : كل ما سبق ) –ساعًدا الضعفاء م–( واصال للرحم كان سیدنا محمد
میسرة )–عتیق بن عابد –( على بن أبى طالب السیدة خدیجة ....رافق الرسول فى رحلة تجارة
 اقرأ باسم ربك ) –یأیھا المزمل –( یأیھا المدثر : ........تعالى –أول ما نزل من الوحى قول هللا
لقوة بدنھ ) –لحكمتھ –م  ........ ( لثرائھ كان رجال مكة یستشیرون سیدنا محمد فى كل أمورھ

 : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ، وضع خطّـا تحتھا
 .............. أم المؤمنین ) –أم عبد هللا –( أم القاسم لقبت السیدة خدیجة بـ
 عبد المطلب ) –خدیجة –( أبى طالب ............األكبر یكمن فى بیتكان أبو لھب یرى أن الداء
 ھما معـًا ) –إلبعادھم عن األذنى –أذن الرسول ألصحابھ بالھجرة .............. ( لنشر الدین
 رفضت ھجرتھا –حین علمت السیدة خدیجة بھجرة ابنتھا رقیة وزوجھا .......... ( بكت وحزنت

لھما )دعت –
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:أكمل ما یأتى
  ........... تعلمت السیدة خدیجة رضى هللا عنھا .......... و أول من تعلم
. بدأت تالیم اإلسالم  .......... بین ذوى   ..........  و القلوب الخیرة
....... آمن بدعوة اإلسالم كثیر من  ..........  ألنھم وجدوا فى اإلسالم منقذاً مما یالقون من

) ضع عالمةمة () أو  عال: أمام العبارات اآلتیة (
لجدید و خالفوا تعالیمھ.    ارتاب رؤساء مكة فى الدین ا(                )
(                )      .عامل رؤساء مكة الضعفاء الذین أسلموا برفق و لین لیردوھم لدینھم القدیم
 ًلمساعدة الضعفاء من المسلمین.            بذلت السیدة خدیجة جھداً كبیرا(                )
                .  القاسم أول أبناء السیدة خدیجة فى اإلسالم(                )

 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى
............... ( أم القاسم  ــ   أم عبد هللا  ــ  أم المؤمنین )لقبت السیدة خدیجة بلقب            ...
فى الخفاء مدة     ...............  ( عام  ــ  عامین  ــ  ثالثة أعوام ) استمرت دعوة الرسول
( أھلھ  ــ  أصدقائھ  ــ  أھل مكة )....       الجھر  بالدعوة بین   ................بدأ الرسول

لل لما یأتى :ع
ستجاب رؤساء مكة لدعوة الرسول  عدم ا.

.......................................................................................................................
. ًعزم الرسول  على الجھر بالدعوة بین أھل مكة جمیعا

.......................................................................................................................

امأل كل فراغ مما یأتى بالكلمات المناسبة :
   و بین ............  و الرسول ماضى فى  .........اشتدت المواجھة بین النبى
یكونوا  ............ لمن یفكر فى اإلسالم .قرر القرشیون القضاء على  ............  محمد ل
.......... شاعت فى مكة مناظر ........... باألرقاء و الضعفاء من

تخیر الصواب مما بین القوسین فیما یأتى :
  لنشر الدین ـ إلبعادھم عن األذى ـ ھما معاً (ألصحابھ بالھجرة   ................أذن الرسول(
لعدل ملكھا ـ لطیب مناخھا ـ لوفرة خیراتھا (الجبشة   .................    كانت الھجرة إلى(
بكت و حزنت ـ رفضت ھجرتھا ـ دعت لھما (.....ابنتھا رقیة و زوجھا ..حین علمت السیدة خدیجة بھجرة(
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) أمام العبارات اآلتیة :) أو  عالمة (ضع عالمة (
لمین لقتلھم جمیعاً .       تعاھدت قریش على حصار المس(                   )
                  . " حوصر المسلمون فى شعب " على(                   )
سلمین اقتصادیاً فقط .          كان حصار قریش للم               )(
(                   )         . اتحد بنو ھاشم و بنو عبد المطلب و صمدوا فى مواجھة الحصار

علل لما یأتى :
علق المشركون صحیفة المقاطعة و الحصار على أستار الكعبة.

.......................................................................................................................
. كان المشركون ال یریدون أن تدخل السیدة خدیجة فى الشعب المحاصر

.......................................................................................................................
ماذا تعرف عن :

. موقف اإلسالم من وأد البنات
.......................................................................................................................

أكمل ما یأتى:
ن.عادت السیدة خدیجة من الحصار   ............  بنصر هللا و ماجت   ........ بجموع المھنئی
. قضى  ........... و امرأتھ    .......... لیلتھما فى حزن بعد عودة المسلمین  من الحصار
. رأى أبو لھب أن مواجھة محمد لم تعد  ..........  و   ...........  بل یجب  استخدام السھم األخیر

) أمام العبارات اآلتیة :) أو  عالمة (ضع عالمة (
بأخیھ أبى طالب و ابن أخیھ محمد قطع أبو لھب صلتھ     .(                   )

كمن فى بیت أبى طالب .    كان أبو لھب یرى أن الداء األكبر ی(                   )
 ًو لم یساندوه .                              (                   )قاطع قوم خدیجة (محمدا (
 أخت السیدة خدیجة اإلسالم .              اعتنق أوالد(                   )

بین السبب فیما یأتى :
 نفسھ على القبائل.عرض محمد

.......................................................................................................................
أبو لھب یرید أن تبدأ قریش بقتل السیدة خدیجة .كان

.......................................................................................................................
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صل كل عبارة من المجموعة  ( أ) بما یناسبھا  فى المجموعة  (ب)  :

(ب))أ (
) أشرف على الموت .ألن( أبا طالبر موت أبى طالبانتظر الكفا

فرب ( أبى طالب ) أقوى و أحن .حین سمع الرسول بوفاة أبى طالب
انقبض صدر الرسولدعا الرسول أن یمد هللا فى ُعْمر خدیجة .

لیضاعفوا تعذیب المسلمین .حزن الرسول
حتى ترى دین هللا ینتشر .لبى أبى طالب نداء ربھ

كمل ما یأتى:أ
.اشتد خوف السیدة خدیجة على    ............   من أذى المشركین فزادت من    ............  و مواساتھ
 و تتركھ و لم یعد لھ     .......... ة خدیجة ستمضى سریعاً بعد  ...یظن أن السیدلم یكن الرسول ......

یة :) أمام العبارات اآلت) أو  عالمة (ضع عالمة (
(                   )أتمت السیدةخدیجة الخامسة و الستین و قلبھا ما زال شابا. 

إیذاء المشركین للرسول أصاب السیدة خدیجة بإلحباط  .                (                   )
)(   بھا .  بالسیدة خدیجة زاد تعلق الرسولكلما تقدمت السن

(( أعد هللا للسیدة خدیجة جزاء ما قدمت جزاًء عظیماً))
اذكر ما أعد هللا لھا كما اخبر بذلك الرسول.

.............................................................................................................................
من المجموعة  ( أ) بما یناسبھا  من المجموعة  (ب)  :صل كل عبارة 

(ب)(أ)
الذى تحرك طویالً فى سبیل هللا.ماذا بك یا خدیجة

یسأل عنھا و یتعرف أخبارھا .الرسول و بناتھ ینظرون إللى خدیجة فى حسرٍة .
وقف یتقبل العزاء .سكن الجسد النشیط .

حرارة خفیفة یا رسول هللا .كل من فى مكة مشغول بالسیدة خدیجة .
عاجزین عن أن یصنعوا لھا شیئاً .و بعد أن سوى التراب على القبر الطاھر .
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اختر الكلمة المناسبة مما بین القوسین فیما یأتى :
 ًعندما أتمت السیدة خدیجة   ................ من عمرھا كان قلبھا شابا

)الخامسة و الثالثین  ــ  الخامسة و األربعین  ــ  الخامسة و الستین ( 
الساخن  ــ  الفاتر  ــ  المبرد (یضع الماء    .................  على رأس السیدة خدیجة .  كان الرسول(
. الظھر  ــ  العصر  ــ  السحر (فى وقت    ...............   توفیت السیدة خدیجة(
المدینة  ــ  مكة ــ الطائف (....مال الشرقى من  ..........دفنت السیدة خدیجة فى مقابر قریش فى الش(

 بماذا شعر الرسول بعد وفاة السیدة خدیجة ؟
...................................................................................................

بعد ( خدیجة) بفراغ ووحشة و كلما تذكر جھادھا و عطفھا و برھا اشتد بھ الحزن و فاض بھ (( أحس النبى
األسى حتى بدا أثره فى وجھھ و جسمھ ))

تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى :
.......   :  " اإلساءة  ــ   الحزن ــ   الفراق( .........                     معنى " األسى(
 "بدأ ــ  علم   ــ ظھر( :  ................                             معنى " بدا(

ماذا كان موقف المشركین من وفاة السیدة خدیجة رضى هللا عنھا ؟
.............................................................................................................

من الذى حل محل السیدة خدیجة فى التخفیف عن الرسول  ؟
..............................................................................................................

أكمل ما یأتى:
السیدة خدیجة بفراغ و............   أحس النبى  بعد
و الشتائم   فھاء المشركین یؤذونھ بــــیخرج من بیتھ بعد العزاء حتى اعترضھ سما كاد النبى ...........

..........  ثم ألقوا ............... على رأسھ .
..........     حباً شدیداً ألنھا كانت كبیرة   ...............   بأمھا خدیجة .كان الرسول   یحب ابنتھ  ........

لیھ و غسلت التراب عن رأسھ باكیة ذاكرة أمھا ))إأسرعت - رضى هللا عنھا -نتھ ( فاطمة ) (( فلما رأتھ اب
   من فاطمة ؟..............................................................................................
من الذى أسرعت فاطمة إلیھ ؟ و لماذا ؟................................................................
من الذى ألقى التراب على رأسھ ؟ و لماذا ؟...........................................................

.........................................................( رقیة ) حباً شدیداً  ؟ لماذا كان النبى  یحب ابنتھ 




